
Bestyrelsesmøde torsdag den 7. juli 16 

 

Dagsorden: 

1. Velkommen til den nye bestyrelse 

2. Bjørneklo i have 144 

3. Affaldssortering 

4. Dræn af vej 4 

5. Hænge låse fjernes fra af skraldespandene (kunne prøve det året ud!) 

6. Infoskabet (selve rammen og skabet) 

7. Indhold i infoskabet: Ny bestyrelse liste. Næste arbejde dag. og ? 

8. Taget på 20 fods skibs containeren. (kan laves på arb. dagen) 

9. Siden på 20 fods skibs containeren forskønnes med evt. brædder. (kan laves på arb. dagen) 

10. Lave en tømmerflåde på arb. dagen. 

11. Hvad kunne vi tænke os at få udført på arbejdsdagen? 

12. Nogle der vil være tovholder på:  Legeplads / Bålsted / Badebro / Shelter / Sandstrand ved søen. Og 

høre om der er andre i foreningen der vil være med i en gruppe. 

 

Referat af bestyrelsesmødet den 7. juli 2016 

Fremmødte: Evan, Maria, Stine, Joshua, Claus 

Suppleanter: Kristina, Chrell, Thea, Jes, Farhan, NOGEN GLEMT? 

Referent: Claus 

 

1. Claus byder velkommen til den nye bestyrelse og til suppleanter. 

2. Claus har informeret Alsø om, at der er bjørneklo, på Alsøs side af åen. Samt at vi ønsker, en manuel 

bekæmpelse at problemet. Alsø forbeholder sig retten, til at bekæmpe bjørneklo, som han finder bedst, 

også med kemi. Arbejdsgruppen, der bekæmpelsen bjørneklo, i have 144, foreslå at de også varetager 

bekæmpelsen på Alsøs side. Dette informerer Claus, Alsø om. 

3. Maria har kontaktet HTK, der stiller containere op, på parkeringspladsen. Containere til Papir og Glas. Der 

skal fliser under container. Maria undersøger vedr. Storskrald , på kommunal basis. 

4. Claus skriver situationsrapport om forløbet. Farhan og Joshua godkender denne. I forbindelsen med 

dræningen, skal der tilføres jord i have 87. Dette venter til generalforsamlingen i 2017, da der ikke er afsat 

penge i budgettet. Prisen er 23.000,- inkl. moms. Claus sender svar til Kasper, i have 87. 



5. Vi forsøger året ud, at have åbne containere. Låsene er til irritation for medlemmerne. 

6. Der skal etableres nyt info skab. Joshua er tovholder, og spørger rundt i foreningen efter interesserede, 

der vil være med i projektet. Pris ca 2500,-  

7. Evan er ansvarlig for at indholdet, bl.a. at referater kommer op, en ny liste over bestyrelsens 

sammensætning, dato for næste fællesarbejde (17. september kl. 10 til 14), sidste dagrenovations 

afhentning (27. oktober.) 

8. Der lægges EPDM folie over tager af containeren, herpå jord og planter. Dette både for at forlænge 

containerens levetid og for en forskønnelse. Pris ca. 2000,- 

9. Maria/Jes skriver forslag/ansøgning til HTK om projektet. Der kan være problemer med dette da 

containeren ligger i det frede område. 

10. Det bygges en tømmerflåde til oprensning af søen og som også kan bruges som badebro. Vi forsøger at 

finde materialer blandt foreningens medlemmer. Pris 3000kr. 

11. Bl.a. ovenstående projekter; tømmerflåde, tag på container, infoskab, derudover beplantning ved 

affalds containere, lugning om eksisterende små planter ved søen. 

12. Arbejdsgrupper: 

Skab: Joshua, Farhan 

Planter til containere: Joshua, Chrell 

Tømmerflåde: Joshua og Jes 

Ris/ros + åbenhed: Evan + 

Bjørneklo: Jeanet + 

Interesserede søges til nedenstående grupper. 

Legeplads: Evan 

Bålsted: Chrell 

Shelter: Joshua 

Badebroen erstattes af tømmerflåden. 

Sandstrand? 

Opmærksomheden henledes på at flere at disse tiltag formodentlig kræver godkendelse af HTK og eller 

dispensation for fredningen. 

 

Med venlig hilsen bestyrelsen i Solager A 


